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Kampanjblad sommar

BILVERKSTAD

GÄLLER TILL 2019-08-31
Samtliga priser är ex. moms och frakt.

AC-SERVICE
ACM 2400HFC/HFO
Automatiska funktioner:
• Återvinning
• Oljebyte
• Vakuumtömning
• Oljefyllnad
• Spårmedelfyllnad
• Gasfyllnad
R134a
Ord. pris: 33 900 kr
Kampanj: 26 900

"

MED BRA UTBILDNING OCH SUPPORT FÅR
VÅRA KUNDER UT 100% AV SIN INVESTERING.

Från vänster: Fredrik Hansson, Samuel Edling,
Rikard Keussen, Sebastian Libonius & Tonny Niklus

kr

HFO1234yf
Ord. pris: 36 900 kr
Kampanj: 29 900

kr

ACM 3400HFC/HFO
Automatiska funktioner:
• Hybrid eller elbilsfunktioner
• Läcktest med kvävgas (nitrogen) *tillval
• Öppning och stängning av HP-LP-kranar
• Återvinning
• Oljebyte
• Vakuumtömning
• Oljefyllnad
• Spårmedelsfyllnad
• Gasfyllnad

På ACTIA har vi gjort det enkelt: vi ska ha Sveriges bästa supportorganisation och service inom eftermarknad. Det är vår självklara
ambition och något vi vet lönar sig för våra kunder. Med utbildning och support kan våra kunder få ut maximalt av sin investering.
Det har vi bevisat i mer än ett decennium.
ACTIA har länge varit en av de främsta aktörerna i landet på försäljning
av hjulinställare och vi kan erbjuda våra kunder riktigt bra produkter
till konkurrenskraftiga priser. För oss är det självklart att våra
kunder ska förstå vad de har investerat i och kunna ta tillvara på
sin investering. Därför ingår alltid uppstart och utbildning på plats.

- Även om vi såklart utgår från att det vi levererar inte ska gå
sönder, vet vi ändå att verkligheten ser ut som så att delar kan
behövas bytas ut och utrustning behöver servas. Generellt kan man
säga att råkar man ut för en mindre skada per kalenderår, betalar
supportkostnaden snabbt tillbaka sig, förklarar Sebastian.

- Vi vill försäkra oss om att våra kunder känner att de får vad de har
betalat för. Det som vi installerar ute hos kund, utbildar vi också i. På
så vis blir hela processen smidigare och affären känns trygg för våra
kunder, förklarar Sebastian Libonius, produktspecialist på ACTIA.

För de kunder som har serviceavtal, planerar vi in regelbunden
service en gång per år om kunden själv önskar. Vi erbjuder våra
supportkunder lånesensorer och lånegivare som de kan använda
medan deras ordinarie sensorer servas hos oss. På så sätt
minimerar vi stillestånd hos våra kunder. Sebastian berättar:

R134a
Ord. pris: 39 900 kr
Kampanj: 34 900

- Vi försöker alltid skicka lånegivare samma dag som kunden
ringer in och anmäler en skada. Om service behövs på plats är vår
ambition att boka en tekniker senast nästa arbetsdag. Vi är måna
om att ha snabba ledtider.

ACM 34002GP

kr

HFO1234yf
Ord. pris: 47 900 kr
Kampanj: 39 900

kr

Vi bidrar med kunskap på olika nivå
Efter en installation, håller vi alltid en utbildning på plats så att
de som ska använda våra produkter också känner sig bekväma
med att använda utrustningen i sitt arbete. Ofta finns redan en
viss förkunskap hos de verkstäder vi säljer till, men vi kan enkelt
anpassa utbildningsnivån efter både de som kan mer eller de som
kan lite mindre.
- Finns en grundläggande förståelse för en produkt eller ett
arbetssätt, så kommer man också lära sig mer och mer själv. Ofta
handlar det om att både förstå rätt och fel, till att få en naturlig
känsla för hur något fungerar. Vi hjälper våra kunder så att alla
känner sig trygga, oavsett kunskapsnivå.
Supportavtal ger våra kunder maximal service
De flesta av våra kunder som köper större utrustning från oss,
investerar också oftast i supportavtal. I dessa avtal ingår allt utom
eventuella delar som kan behövas vid service eller reparation.
2 Frågor och försäljning 0771-47 47 00

Kombimaskin med R134a och HFO1234yf.

Vi har alltid våra kunder i fokus
På ACTIA eftermarknad arbetar idag fem personer, som alla har
olika kompetens och bakgrunder. Tillsammans har vi mer än 20 års
erfarenhet inom området. På ACTIA tror vi att kompetensöverföring
och support är avgörande för en god kundupplevelse. Genom att
ha ett självklart fokus på dessa delar, tillsammans med kunniga
säljare som hjälper våra kunder att investera i rätt utrustning, kan
vi säkerställa att vi alltid levererar det bästa och att våra kunder
ska vara trygga med oss som leverantör. Det tror vi är ett vinnande
koncept i längden.
Välkommen som kund hos oss!

*KVÄVGASKIT 1195 kr
Tillval till R134a och HFO1234yf.
Behövs till maskinerna med ingång för kvävgas.

Automatiska funktioner:
• Öppning och stängning av HP-LP-kranar
• Läcktest med kvävgas (nitrogen) *tillval
• Återvinning
• Oljebyte
• Vakuumtömning
• Oljefyllnad
• Spårmedelsfyllnad
• Gasfyllnad
• Stor färgdisplay
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

59 900 kr

54 900 kr
Frågor och försäljning 0771-47 47 00
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HJULINSTÄLLNING
ACTIA 8678 EVO

ACTIA 3D

Antagligen Sveriges mest sålda hjulinställare
med över 400 sålda exemplar! Möjlighet att göra
hjulinställning med fritt hängande hjul på en
2-pelarlyft och saxlyft. Fungerar lika bra på körbanelyft.

Vår toppmodell inom 3D-hjulinställare. Exakta och
snabba mätningar med 4-kamerateknik. Möjligt
att koppla datorn till en Touch-PC (t.ex. Mobile
3) för fjärrstyrning av programmet och samtidigt
ha möjlighet att se inställningsvärden direkt på
skärmen även om maskinens vagn står långt bort.

•
•
•
•
•

24" fälghakar
Trådlös
Animationer för justeringshjälp
Vrid- och glidplattor medföljer
Inkl. installation och utbildning

•
•
•
•

Leasingkostnad:
2 799 kr/mån
Räknat på 48 månader
Kampanjpris:
124 900 kr

•
•
•
•
•
•
•

ACTIA 3DLITE
Vår enklaste modell för körbanelyft. Teknik med
två kameror, två måltavlor och en referensstång.
•
•
•
•
•
•

KÖPET
GT80 PÅ 900 KR
24
VÄRDE
Actia 3D

24" fälghakar
Trådlös
Animationer för justeringshjälp
Vridplattor medföljer
Rullande skevhetskompensering
(möjligt att göra hjul per hjul)
Inkl. installation och utbildning
Leasingkostnad:
2 225 kr/mån
Räknat på 48 månader
Kampanjpris:
99 900 kr

ACTIA 3D3C

Gäller vid

Leasingkostnad:
3 990 kr/mån
Räknat på 48 månader
Kampanjpris:
179 900 kr

köp av

NT 644 PR
O PÅ
KÖPET VÄ
RDE 9 90
0 KR
Gäller

vid köp av A
ctia 8678,
Actia 3DLite
& Actia 3D3
C

INDUKTIONSVÄRMARE 3,7 KW
Induktionsvärmare med 1.5 L kylvätskebehållare.
Perfekt verktyg vid hjulinställning. Glödgarstål
(ca 1 000 grader C). Justerbar effekt.

3D-hjulinställare med mätkameror som fästs på
framsidan av lyften. Kamerorna följer med lyften
vid höjning/sänkning. Inga krav på längd till vägg
eller dylikt. Enkel användning.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

24" fälghakar
Trådlös
Animationer för justeringshjälp
Vridplattor medföljer
Rullande skevhetskompensering
(möjligt att göra hjul per hjul)
Inkl. standardinstallation och utbildning
Leasingkostnad:
2 999 kr/mån
Räknat på 48 månader
Kampanjpris:
134 900 kr
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Registreringsnummersökning
Fordonsdatabas med över 40 000 modeller
Förkortad skevhetskompensering
Möjlighet att göra skevhetskompensering
hjul per hjul
Fjärrkontroll
24" fälghakar
Skrivare
Vridplattor medföljer
Tak, golv eller väggmontering möjlig
Låg underhållskostnad
Inkl. standardinstallation och utbildning

230 V 16 A
3.7 kW
1.5 L kylvätskebehållare
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

Tillbehör: ACV059267, rak induktor

24 900 kr

22 900 kr

2 995 kr

Frågor och försäljning 0771-47 47 00
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TILLVAL
HJULINSTÄLLNING
MAGNETFÄSTE 4 995 kr
Vid köp av hjulinställare. Ord. pris 9 995 kr.

DÄCKMASKINER
DÄCKOMLÄGGARE 4989PRO
VATTENPASS 595 kr
För centrering av ratt.

Magnetiskt fäste för 3D-måltavlorna.
Justeras enkelt till rätt bultmönster.

PÅBYGGNADSSATS 14 900 kr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatiskt däckjärn
Centrumlåsning av fälg
Fälgstorlek: 12”-34”
Max hjulbredd: 406 mm (16”)
Max hjuldiameter: 1 200 mm (47”)
Presskraft klinchlossare: 12037 N
Dubbla rotationshastigheter: 7-16 rpm
Lufttryck: 8-10 Bar
Vikt 395 kg
Matningsspänning: 220 v 1-fas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

Vid köp av hjulinställare. Ord. pris 24 900 kr.
Galvad påbyggnadssats till 4-pelarlyftar som
saknar inbyggda vrid- eller glidplattor.

94 900 kr

79 900 kr

DÄCKOMLÄGGARE 4987PRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Invändigt: 12”-28”
Utvändigt: 10”-26”
Max hjulbredd: 380 mm (15”)
Max hjuldiameter: 1 000 mm (39”)
Presskraft klinchlossare: 3 200 kg
Dubbla rotationshastigheter: 7-14 rpm
Lufttryck: 10 Bar
Matningsspänning: 400 v 3-fas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

DÄCKMASKINER

59 900 kr

49 900 kr

BALANSERINGSMASKIN 3618
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fälgbredd: 1.5" - 20" / 40 - 510 mm
Hjuldiameter: 10" - 30" / 265 - 765 mm
Automatisk offset och diameter
Rotationshastighet: 100 rpm
Medeltid mätcykel: 4.7 sek
Automatisk låsning vid rätt position
Motoreffekt: 1.5 kW
Laser för markering av viktposition
Program för dolda vikter
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

27 900 kr

34 900 kr

Tillval: Huv

3 900 kr
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DÄCKOMLÄGGARE 48882VPN
•
•
•
•
•
•
•
•

Invändigt: 12”-23”
Utvändigt: 10”-20”
Max hjulbredd: 360 mm (14”)
Max hjuldiameter: 1 100 mm (43”)
Presskraft klinchlossare: 2 500 kg
Dubbla rotationshastigheter: 7-14 rpm
Lufttryck: 10 Bar
Matningsspänning: 400 v 3-fas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

34 900 kr

27 900 kr
Frågor och försäljning 0771-47 47 00
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DIAGNOSTIK

AVGASMÄTNING

GT80 MINI

ACTIGAS 400

Stötsäker och IP-67-klassad diagnos baserad på
Windows10. Snabb processor och en 8”-display
gör det enkelt att navigera runt i programmet. En
mycket bra diagnos som sticker ut lite extra på
amerikanska och asiatiska bilar samt sportbilar.

•

3 års mjukvaruuppdatering ingår

•
•
•
•
•
•
•

Läser och nollställer felkoder
Serviceåterställning
Elektronisk parkeringsbroms
Adaption gasspjäll m.m.
67 bilmärken
14 adaptrar för diagnosuttag
Smidig väska i hårdplast för förvaring
Leasingkostnad:
Räknat på 36 månader
Kampanjpris:

9 900 kr

Lätt och kompakt touch-PC.
10.1” Touch-PC
Windows 10 operativsystem
Skyddande och gummibeklätt skal
Extern DVD-spelare
Bluetooth och WiFi
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

Upplysta LED-displayer
Möjlighet att bygga ut med rökgasmätare
Inbyggd skrivare
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

33 900 kr

30 900 kr
Exkl. skåp och opacimeter

Tillval: Skåp och opacimeter

Fyrgasmätare för bensin.
För mätning av CO,CO2, O2, HC & Lambda.
Kopplas till PC (Windows).
Tillval:
• Blåtandsadapter
• Förvärmd sondslang för vertikala avgasrör
• Varvtal och motortemp via EOBD
• 5-gasmätning (NOx)
Från 24

900 kr

899 kr/mån

MULTI-DIAG MOBILE 3
•
•
•
•
•

•
•
•

AT505

Läser och nollställer felkoder
Serviceåterställning
Elektronisk parkeringsbroms serviceläge
Dieselpartikelfilterregenerering
Styrvinkelkalibrering
Livedata m.m.

Kampanjpris:

4-gasmätare med display för bensin.
En modern 4-gasmätare med kort uppvärmningstid
(två min). Skydd mot vatten (Aquasense).

24 900 kr

En enklare typ av diagnos som visar felkoder
i klartext på tydlig 4,3” display. Tillgång till de
flesta typer av moduler för bästa resultat.

Leasingkostnad:
Räknat på 12 månader

KVARA

750 kr/mån

NT 644 PRO

•
•
•
•
•
•

3 ÅRS MJU

AT605
Opacimeter för diesel.
Rökgasmätare (k-värde) för äldre dieselbilar utan
partikelfilter. Kopplas till PC (Windows).
Tillval:
• Blåtandsadapter
• Förvärmd sondslang för vertikala avgasrör
• Varvtal och motortemp via EOBD
Från 24

900 kr

49 900 kr

34 900 kr
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LJUSINSTÄLLNING

BATTERISERVICE

ACVLJN5413

ACTICHARGE 750

Enkel ljusinställare med tråd för sikte mot bil.
Kan användas för att kontrollera halvljus, helljus,
dimljus samt extraljus.

Professionell batteriladdare för laddning,
underhåll och diagnostik. 50 Amp konstant.
Levereras med 6-meterskablar.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Xenon
LED
Halogen
Extra kraftig hjulbas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

6 900 kr

5 900 kr inkl. frakt.

Laddning och underhåll
Laddning av djupurladdade batterier
Flashning och försörjning
50 Amp
Skydd mot polvändning och kortslutning
Detektion av felaktig spänning
Överladdningsskydd
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

7 900 kr

5 995 kr

ACVLJN5416

GYSFLASH 100AH V

Ljusinställare med dubbellaser. Kan användas
för att kontrollera halvljus, helljus, dimljus
samt extraljus.

Professionell batteriladdare för laddning, diagnostik,
underhåll samt som strömkälla.

•
•
•
•
•

Xenon
LED
Halogen
Laserinställning
Extra kraftig hjulbas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

9 500 kr

7 900 kr inkl. frakt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12V (bly-syra / AGM / Gel) 20 till 1200Ah
Underhåll och laddning med fyra olika laddningskruvor
Automatiskt laddningsprogram med nio steg
Kan återställa ett urladdat batteri under > 2 V
Upp till 100A vid diagnostikfas
Skydd mot kortslutning och polvändning
Väggfäste
5-meterskablar
Dimensioner: 295x117x345 mm
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

BT780

ACVLJN5421

9 900 kr

7 900 kr
Tillval: Magnetfäste 680 kr

Avancerad ljusinställare med 8" pekskärm
och möjlighet att skriva ut protokoll trådlöst.

Snabb och smidig batteriprovare med inbyggd
skrivare och svenskt språk i menyerna. Testar
batteriet på tre sekunder.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

8" pekskärm (Windows 8.1 tablet)
1.3 megapixel CMOS-kamera
Laserinställning
Fungerar på alla typer av ljus:
Laser, Xenon, LED, Halogen
Hel, halv och dimljus
Extra kraftig hjulbas
Ordinarie pris:
Kampanjpris:

24 900 kr

21 900 kr inkl. frakt.

•
•
•
•

Testar batterier från 100-2000CCA
Testar 12V-batterisystem
Testar laddningen från generatorn, 12/24V
Test för alla batterityper så som blybatterier,
AGM flat plate, AGM Spiral och GEL-batterier
Testar batteriet på plats, inget behov av att
koppla ur batteriet
Visar om batteriet har en dålig/defekt cell
Startmotoranalys och generatortest
Rippelmätning av spänningen ut från generatorn
Ordinarie pris:
Kampanjpris:
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3 900 kr

2 995 kr
Frågor och försäljning 0771-47 47 00 11
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ACTIA NORDIC AB
Hammarbacken 4A
SE-191 49 Sollentuna
SVERIGE
www.actia.nu
Försäljning:
Tonny Niklus: 070-847 00 16
Fredrik Hansson: 070-863 81 30
order@actia.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

Support:
support@actia.se
0771-47 47 00

ACTIA Nordic AB reserverar sig för eventuella felskrivningar
beträffande teknisk information, bilder och priser.
Copyright © ACTIA

